Welkom bij Wijn bij Stijn!
Op deze kaart vind je de wijnen per glas. Ook per fles te bestellen
natuurlijk! Wij schenken deze wijnen aan tafel voor je in, en bemoeien ons
graag met je keuze! Wil je iets bijzonders, kijk in de ‘grote’ wijnkaart, op
het snoeplijstje of vraag het Stijn!
We hebben ook altijd een aantal andere wijnen open. Deze wisselen snel,
dus staan op het krijtbord of zitten alleen maar in ons hoofd. Wil je je laten
verrassen, laat het ons weten!
Proost!
Mousserend
Cava Mont Marçal Extremarium, Catalunya, Spanje
Topcava voor een prikkie (pun intended ☺). Twee jaar
op gist gelegen, dus mooi complex. Heerlijk bij mooie ham en worst.

5,00

30,00

Franciacorta Monzio Compagnoni Brut 2013, Lombardije, Italië
Vergeet Prosecco, dit is de Italiaanse bubbel! Veel finesse,
mineraliteit en frisheid. 3 jaar rijping op gist, Pinot Noir en Chardonnay.

6,00

36,00

Champagne Cuvée Mobline extra brut, Petiteaux, Côtes de Bar
Extra droog, dus heerlijk als aperitief. Afkomstig uit het zuiden van de
Champagne. Gemaakt van gelijke delen pinot noir, - meunier
en chardonnay.

10,00 60,00

Rosé

glas

fles

Cuvée des Astros 2017, Côtes de Provence, Frankrijk
Typische rosé uit de Provence. Eigenlijk meer een ‘witte
wijn plus’… weinig kleur, maar vol en kruidig van smaak!

5,00

25,00

Sherry
Pedro Ximénez ‘Fermentacion Lenta 2016, Ximénez-Spínola, Jerez, Spanje
Officieel geen sherry, maar wel een waanzinnige wijn van
langzaam vergiste PX druiven. Complex en spannend, met steeds
weer nieuwe smaken in je glas!

8,00

Amoroso Medium sherry, El Maestro Sierra, Jerez, Spanje
Droge amontillado gemengd met een beetje zoete PX, en dan lang
gerijpt: heel anders dan de Medium die je (of mijn) moeder drinkt. Halfzoet,
nootachtig, rozijntjes. Geweldig bij je kaasplank!

7,50

Witte wijnen per glas

glas

fles

Condesa Eylo 2017, Rueda, Spanje
Lekker uit het Spaanse binnenland. Fris maar ook dik,
verdejo en viura zorgen voor een mooi evenwicht.

4,00

20,00

Schwarzweiss 2017, Eser, Rheingau, Duitsland
Zwart-wit: wit gemaakt van blauwe druiven en in de nieuwe jaargang
nu ook echt blanc! Mooi fruit, fijne zuren en een klein tikje zoet.

4,50

22,50

Château Paul Mas Belluguette 2016, Côteaux du Languedoc, Frankrijk
Krachtig, rijk, romig... complex dus! Maar wel zonnig.
En vooral: een heel Zuid-Franse blend met een mooie
houtrijping.

5,50

27,50

Lugana Santa Christina 2017, Veneto, Italië
Geconcentreerd en vol... maar zeker niet zwaar. Een uitstekende
wijn van een uitstekend huis , die het goed doet bij veel uit de zee.

5,50

27,50

Sauvignon blanc 2017, Tramin, Alto Adige, Italië
Super sauvignon uit de bergen van Südtirol. Mooie zuren, lekker fris
fruit, loepzuiver! Gewoon zo, of bij de oesters, of geitenkaas, of…

5,50

27,50

Gruner Veltliner ´Kalmuck´ Federspiel 2017, Gritsch, Wachau, Oostenrijk 6,00
Uit de Oostenrijkse eredivisie. Complex, met steeds andere smaken in
het glas en een mooie balans. Gaat daarom goed samen met veel
smaken en gerechten.

30,00

Riesling trocken 2017, Mosbacher, Pfalz, Duitsland
Inmiddels al bijna 3 jaar geleden dat we hier waren, maar het blijft één
van onze favoriete rieslings. Mooi droog, frisse zuren en lekker fruitig.

6,00

30,00

Chenin blanc 2018, De Morgenzon, Stellenbosch, Zuid-Afrika
100% chenin blanc van bush vines. Lekker aromatisch met veel
tropisch fruit en het bekende ‘chenin’ zuurtje voor de frisse toets.

6,00

30,00

Riva Ranch Chardonnay 2016, Wente, Monterey, Californië, VS
Typisch Amerikaanse chardonnay met van alles heel veel! Tropisch
fruit, boter, vanille en lekker romig en dik in de smaak!

8,00

40,00

Rode wijnen per glas

glas

fles

Primitivo I Muri 2016, Puglia, Italië
Uit de hak van de laars, dus zondoorstoofd! Warm, zwoel,
met veel fruit.

4,00

20,00

Valpolicella Classico 2015, Zenato, Veneto, Italië
Lekker fruitige zomerwijn van het Gardameer! Fris, niet te zwaar,
en doet denken aan je zomervakantie. Heerlijk doordrinkbaar!

4,50

22,50

Tributo Carmenère 2015, Caliterra, Colchagua Valley, Chili
Volle wijn met veel fruit, gemaakt van de typische Chileense
Carmenère-druif. Het stoere broertje van de Merlot.
Met tonen van kruidnagel en pruim.

5,00

25,00

Altos Rioja Crianza 2014, Rioja, Spanje
Typisch Rioja! Veel fruit, maar vooral vanille, speculaaskruiden
door het jaar houtrijping op eikenhout. Mooi afgerond en
drinkbaar.

5,50

55,00 (1,5l)

Château Paul Mas 2016, Languedoc, Zuid-Frankrijk
Vol zonnig, zwart fruit, maar ook de typisch
Zuid-Franse kruidigheid: rozemarijn, tijm, lavendel. Fijne wijn
voor bij lam of kruidige gerechten!

6,00

30,00

Gaia 2015, Domaine Bousquet, Mendoza, Argentinië
Dé Argentijnse druif: malbec, maar dan in de blend met syrah
en cabernet. Daardoor wat meer pit en kruidigheid in de smaak.
Lekker stevig en vol maar niet te zwaar.

6,00

30,00

Baby Bad Boy 2010, Thunevin, Vin de France
Thunevin is een echte Bad Boy: hij mengt 50% merlot uit Bordeaux
met 50% grenache uit de Langued’Oc. Dat is vloeken in de kerk in
het traditionele Frankrijk, maar geeft wel gave wijn: dik, zwoel,
rijk, chocolade, een tikje zoetig. Lekker bij je kaasplank!

7,00

35,00

Walker Bay Pinot Noir 2015, Newton Johnson, Hemel en Aarde vallei, ZA 7,50
Gave pinot noir uit het ‘cool climate’ gebied van Zuid-Afrika. Subtiel
rood fruit met een mooie kruidigheid. Elegant, maar wel vol op smaak!

37,50

Amarone della Valpolicella Classico 2013, Zenato, Veneto, Italië
‘Grote broer’ van de Valpolicella, maar met veel meer karakter, want
gemaakt van gedroogde druiven. Een intense, zwoele smaak,
perfect om de maaltijd mee af te sluiten.

49,50

9,90

Zoet en versterkt

glas

Muscat de St. Jean de Minervois 2017, Languedoc, Frankrijk
In Frankrijk als aperitief gedronken, wij vinden het vooral lekker bij het
dessert en dan vooral bij de lemon pie! Mooi friszoet van smaak.

5,00

Candado Pedro Ximenez, Jerez, Spanje
De ultieme zoete wijn: vol, zoet, stroperig, warm. Heerlijk bij chocolade
of een krachtige kaas. Of... als toetje op zich!

6,00

Beerenauslese 2017, PMC, Burgenland, Oostenrijk
Gemaakt van druiven die edele rotting hebben ondergaan, uit het
uiterste oosten van Oostenrijk. Dik, rijk,vol, maar ook met mooie zuren
en niet te veel alcohol. Top bij blauwe kaas, maar ook bij fruitdesserts!

6,00

Vouvray 2016, Les Fosses d’Hareng, Loire, Frankrijk
Lichtzoet wit van oude stokken Chenin Blanc uit het hart van de
Loire. Bloemig en fruitig met wat citrustonen die hem ondanks
het zoetje lekker fris houden.

6,00

Port
Ruby Reserve, Quinta do Vale Doña Maria
Stevige ruby port die stiekem een kleine Vintage is… geweldig
fruit, mooie frisse zuren, erg doordrinkbaar. Na ons bezoek aan dit
wijngoed waren wij verkocht!

6,00

10 Years Old Tawny, Quinta do Vale Doña Maria
Tawny port, waar een lange rijping voor een zachtere
smaak zorgt, die doet denken aan rozijntjes en vijgen.

7,00

Colheita 1985, Kopke
Mooi nootachtig en rozijntjes, lekker als dessert op zich,
afzakkertje of bij de kaas. Weinig kleur, maar wat een smaak!

9,50

Vintage 2000, Quinta do Noval Silval
De top in Port: geconcentreerd, veel kracht en fruit, ontzettend intens!
Is een belevenis op zichzelf, maar waarom geen kaasje erbij?

10,00

